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Pedagogisch werkplan
PEUTEROPVANG PEUTERHOF
Pedagogisch werkplan
Bij stichting Kwest werken wij volgens ons actuele Pedagogisch Beleidsplan.
Als aanvulling op dit Pedagogisch Beleidsplan werken wij met een locatie specifiek werkplan. In dit werkplan
beschrijven wij afwijkingen op het Pedagogisch Beleidsplan.
Stamgroepen
Peuteropvang De Peuterhof is gevestigd aan de Dijkstraat 45, Honselersdijk. In deze locatie is tevens BSO
KwestKids Honselersdijk, KwestFactory gevestigd.
Er wordt op deze locatie zowel verlengde peuteropvang, bestemd voor werkende ouder(s) als gesubsidieerde
peuteropvang aangeboden. De gesubsidieerde opvang is bedoeld voor kinderen waarvan 1 ouder niet werkzaam is.
Er is opvang gedurende 40 (school)weken per jaar. Tijdens de schoolvakanties is er geen opvang mogelijk.
Momenteel wordt er één ruimte gebruikt voor de opvang van maximaal 16 peuters (2-4 jaar) met 2
beroepskrachten. Voor eventuele uitbereiding is het naastgelegen lokaal beschikbaar zodat maximaal 32 kinderen
op deze locatie opgevangen kunnen worden.
Activiteiten buiten de stamgroep
Peuterhof maakt ook gebruik van de overige lokalen aan de Dijkstraat. Indien de stamgroep wordt verlaten,
bijvoorbeeld bij deelname aan activiteiten buiten de groepsruimte of bezoekjes aan activiteiten binnen Honselersdijk
of gezamenlijke activiteiten met KC Kiekaboe, locatie Adelaarshorst, gebeurt dit ten allen tijden onder begeleiding
van een vaste pedagogisch medewerker van de groep.
Peuterhof maakt gebruik van het schoolplein van de basisschool. De buitenspeelplaats grenst aan de groepsruimte.
In samenspraak met school, maken wij gebruik van de buitenruimte tussen 10.30 en 11.00 uur. Voor deze tijden
kunnen we ook uitwijken naar de naastgelegen poort. Deze ruimte is aangrenzend aan het gebouw en d.m.v.
hekken af te sluiten.
Stabiliteit en afwijking Beroepskracht-kindratio (BKR)
Er wordt niet afgeweken van de BKR regeling
Overig personeel
Er is geen overig personeel werkzaam binnen de locatie.
Oudercommissie
De oudercommissie Kwest Honselersdijk bestaat uit leden vanuit KC Kiekaboe, PO De Peuterhof en BSO KwestKids
Honselersdijk, KwestFactory.
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